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Natív elemző cikk Natív podcast Natív interjú

Főbb jellemzők

Partnerünk által 
meghatározott témában, 
a G7 szerkesztőségi elvei 

alapján, azokkal 
megegyező standardok 
szerint, Partnerünkkel 

közösen készített 
publikáció

Partnerünk igényére 
létrejövő podcast 

tartalom, amit a G7 
szerkesztősége a 

Partnerrel közösen készít 
el

Partnerünk által 
meghatározott témában 

és interjúalannyal, a 
szerkesztőség által 

készített szakmai interjú

Ki készíti? G7 szerkesztőség G7 szerkesztőség G7 szerkesztőség

Megjelenés helye címlapi doboz címlapi doboz címlapi doboz

Multiplatform igen igen igen

Közösségi csatornák (FB, 
LinkedIn)

igen igen igen

Nettó listaár 980 000 HUF 980 000 HUF 900 000 HUF

Nettó munkadíj 150 000 HUF 150 000 HUF 150 000 HUF

Használd a tudásunk

Natív formátumok



Olvasói felmérés Piackutatás, szektorelemzés Szakmai előadás, workshop

Főbb jellemzők

Témától függően országos 
reprezentatív vagy G7 olvasói 

felmérés készítése, eredmények 
kiértékelése és opcionálisan 

publikálása

Kutatómunkán alapuló átfogó 
üzleti probléma vagy szektor 

elemzés- nem (vagy csak részben) 
sajtónyilvános formában 10-15 

oldalas terjedelemben

Előre egyeztetett témában szakmai 
továbbképző vagy látókörbővítő 

előadás

Ki készíti? G7 szerkesztőség
G7 szerkesztőség VAGY Partnerünk 

+ G7 szerkesztőség
a G7 szakújságírója

Megjelenés helye opcionális opcionális vállalati rendezvény

Multiplatform opcionális opcionális -

Közösségi csatornák (FB, 
LinkedIn)

opcionális opcionális -

Nettó listaár 1 100 000 HUF 1 700 000 HUF 400 000 HUF

Nettó munkadíj 450 000 HUF 450 000 HUF 150 000 HUF

Prémium megoldások

Használd a tudásunk



Formátumok



Natív formátumok

Használd a tudásunk

Natív elemző cikk
● A G7 dedikált újságírója által, a szerkesztőség szakmai szempontjai mentén Partnerünk megrendelésére készített natív 

publikáció
● A cikk témáját, megszólalókat Partnerünkkel egyeztetjük, kapott háttéranyagokat beépítjük, háttéradanyagok adataiból 

grafikonokat készítünk a cikkhez, továbbá lehetőség van targetált linkek elhelyezésére a cikkben
● A cikk ‚Támogatói tartalom’ kategóriával jelenik meg a G7-en a szerkesztőségi cikkek mellett, időkorlát nélkül (kereshető marad)
● A támogatói tartalom kiemelt helyen, a felső címlapi dobozban jelennek meg, népszerűsítjük a G7 közösségi csatornáin (FB, 

LinkedIn)
● A cikk végén feltüntetjük a támogatót

Natív podcast
● Előzetesen egyeztetett adásmenet alapján stúdióban vagy telefonon felvett, 30-40 perces beszélgetés, ami kísérő cikkel jelenik 

meg a G7 felületén
● Formája alapvetően lehet cégportré, és -vagy piaci trend bemutatása
● 1 vagy 2 fő szakértő megszólaló 
● A megvágott podcastot és az összefoglalót is jóváhagyja Partnerünk, népszerűsítjük a G7 közösségi csatornáin (FB, LinkedIn)
● Lehetőség targetált linkek elhelyezésére a cikkben
● A podcastban és az összefoglalóban is jelezzük, hogy elkészítését Partnerünk támogatta

Natív interjú
● Előzetes témavázlat alapján a G7 újságírója által, Partnerünk megrendelésére készített kb. 8-12 kérdéses interjú
● Opcionálisan grafikonok, illusztrációk beillesztése Partnerünk háttéranyagai alapján
● Partnerünk adja az interjúalanyt és a fő témát, igény esetén fotóst biztosítás a szerkesztőség
● A cikk ‚Támogatói tartalom’ kategóriával jelenik meg a G7-en címlapi dobozban, a szerkesztőségi cikkek mellett, időkorlát nélkül 

(kereshető marad), népszerűsítjük a G7 közösségi csatornáin (FB, LinkedIn)
● Lehetőség targetált linkek elhelyezésére a cikkben
● A cikk végén feltüntetjük a támogatót



Prémium megoldások

Használd a tudásunk

Olvasói kutatás
● G7 módszertana szerint, olvasói körében készített (10-14 kérdéses) kutatás a szükséges informatikai fejlesztéssel és az 

eredmények kiértékelésével együtt
● 2 cikket tartalmaz a G7-en: 

○ Kérdőív publikálása
○ Eredmények értékelése

● Partnerünk rendelkezésére bocsátjuk a teljes adatbázist

Piackutatás, szektorelemzés
● Szektor-, ágazati kutatás, technológiai, üzleti trendek elemzése: átfogó tanulmány 10-12 oldalas terjedelemben
● G7 tartalmak és szakértői kapcsolatok felhasználásával
● Nemzetközi és hazai adatsorok összehasonlítása, trendelemzések idősorokból
● Egyeztetés alapján:

○ CEE régiós kitekintés, összehasonlítás
○ Vállalati esettanulmányok,
○ Részben sajtónyilvános formában a végeredmény, egyeztetés alapján natív cikk készül a kutatásból

Szakmai előadás, szakértői konzultáció
● Közösen egyeztetett témában a G7 szakújságírói által tartott  szakmai előadás, vagy webinárium, vagy szakértői konzultáció 

előzetes háttérkutatás alapján



Kapcsolat



További információ, egyedi csomagajánlatok:

Buzder Lantos Gábor, (+36 70 33 555 50) kereskedelmi igazgató

Debreczeni Anna, tartalommenedzser

Használd a tudásunk

G7.hu Nonprofit Zrt. 

Székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 29-31. 3. em. 2.

KSH szám: 26093688 6312 573 01

Cégjegyzékszám: 01-10-049423

Adószám: 26093688-2-42
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